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  http://nazra.org/node/442 - 8102ديسمبر  82 - ورقة سياسة

 العنف الجنسي لجرائم عامالتب السياسات وتعرض الالعالقة بين غيا

سواء أثناء أداء عممين، أو أثناء شيدت األشير الماضية أكثر من واقعة اعتداء جنسي جماعي واغتصاب لمعممات بمناطق ومحافظات مختمفة 
غير آمنة ونائية، ويكن عرضة لالعتداء إما من سائقي "الميكروباص" أو انتقالين من منطقة ألخرى حيث يضطررن إلى التنقل من خالل طرق 

أن سائقي "التوك توك". بينما تخاذلت القوات األمنية في القبض عمى الجناة في واقعة، وقدرتيم عمى القبض عمى الجناة في وقائع أخرى، إال 
جراءات من شأنيا توفير الحماية لممعممات أثناء تنقالتين، أو غياب سياسات من  العامل الواضح جميا في تمك الوقائع ىو غياب اتخاذ تدابير وا 

ة وطنية شأنيا توفير التدابير الالزمة التي تضمن حقين في سالمتين الجسدية في المقام األول. وتجدر اإلشارة إلى أنو بالرغم من نشر إستراتيجي
 . فيما تقدممن الجرائم المشار إلييا  ، إال أنيا لم تحد5102مايو  7في  1لمناىضة العنف ضد المرأة

فعمى سبيل يتوجب اإلشارة إلى بعض الوقائع التي تناولتيا الجرائد اإللكترونية حتى يتسنى تحميميا والتحري وراء العوامل التي تتسبب في حدوثيا. 
الجيزة، من قبل طمبة رفضت المعممة الناجية واقعة اعتداء جنسي جماعي لمعممة بمدرسة طمعت حرب بمحافظة  5102المثال، شيد شير مايو 

ن قاموا الطمبة بتقطيع مالبسيا بعد استغاثة طمبة أ بعد استطاعة باقي المعممين من التدخل السماح ليم بالغش في امتحان مادة الدين. وبالرغم من
المدرسة، متحججين بأن المنطقة التي تقع بما المدرسة،  آخرين، إال أن الضباط الذين تم اإلستعانة بيم رفضوا أخذ أية إجراء أو حتى المجيء إلى

منطقة "الكنيسة" ال يدخمون ليا. وحينما حضر في اليوم التالي مدير المنطقة التعميمية، مصطحبا معو ضابط ومجندان، صفع الضابط أحد 
. وفي واقعة أخرى، تم اغتصاب معممة 2فعمو مرة أخرى قعة واكتفى مدير المنطقة التعميمية بالقول لمطالب بأال يكرراالطالب الذي اشترك في الو 

وفي نفس  .3عمى يد سائق "ميكروباص" ومرافقو بإحدى الزراعات، بعد انتياء اليوم الدراسيبمحافظة اإلسكندرية مقيمة بدائرة قسم شرطة العامرية 
 منىرة إلى المحمة لزيارة عائمتيا عمى يد سائق "التوك توك" و السياق، تم اغتصاب معممة أخرى وسط الزراعات بمدينة المحمة أثناء سفرىا من القا

 .4كان يصطحبو بجواره

ظير العديد من اإلشكاليات المتعمقة بغياب بينما تأتي الوقائع المشار إلييا أعاله كمثال لجرائم أخرى ربما لم يتم رصدىا أو اإلبالغ عنيا، إال أنيا ت  
مناىضة التمييز والعنف ضد النساء العامالت. وتعكس غياب تمك السياسات الثقافة األبوية المتعمقة بعمل السياسات الالزمة التي من شأنيا 
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يث النساء، أو عدم تقبل عممين باألحرى بشكل جاد، حيث يقوم المجتمع بصبع دور تقميدي عمى النساء وىو المكوث في المنزل لرعاية األسرة، ح
التي ال يجب عميين تحمميا، فالسالمة الجسدية والحق في العمل من الحقوق األصيمة لمنساء التي ناضمت  ترك النساء لمواجية عواقب عممينت  

"المواطنون لدى عمى:  5102من الدستور الحالي والذي تم التصويت اإليجابي عميو في يناير  25وتشير المادة رقم  والزالت تناضل من أجميا.
ق والحريات والواجبات العامة، ال تمييز بينيم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو القانون سواء، وىم متساوون في الحقو 

ة جريمة المون، أو المغة، أو اإلعاقة، أو المستوى االجتماعي، أو االنتماء السياسي أو الجغرافي، أو ألي سبب آخر. التمييز والحض عمى الكراىي
. "متزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة لمقضاء عمى كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقمة ليذا الغرضيعاقب عمييا القانون. ت

، وضرورة العمل عمى تشكيميا بعد انتخاب البرلمان، بل وطرح مفوضيةوبالرغم من تناول عدد من المنظمات والمجموعات النسوية أىمية تمك ال
أنو لم يتم عمل أية إجراءات ت مّكن من القيام بذلك. وعالوة عمى ذلك، يجدر اإلشارة إلى أن العنف الجنسي ىو النتيجة القصوى ، إال 5مقترح ليا

مثل الحرمان من الترقي لمعامالت بالمؤسسات الحكومية أو النقل التعسفي والتي يسبقيا جرائم أخرى لمتمييز الواقع عمى النساء في مجال العمل، 
 اتييز بسبب الممبس أو التمييز عمى أساس النوع االجتماعي أو الحرمان من فرص التدريب والزيارات المتبادلة التي من شأنيا ثقل خبر أو التم

 .6العامالت

ويعزز القانون المصري من الثقافة األبوية التي تعاني منيا العامالت، سواء كن معممات أو شاغالت لمناصب حكومية أو أية وظائف أخرى، 
حيث يسمب اإلرادة لمنساء ويضع شروط لعممين متعمقة بأوقات العمل، أو حتى المناصب التي يسمح القانون لين بشغميا، فضال عن المناسبات 

الوزير المختص قرارا بتحديد األحوال عمى: )إصدار(  5115لعام  05في قانون العمل رقم  98التي تسمح بعممين. فتنص المادة رقم  والظروف
في ذات  81، بينما تنص المادة رقم واألعمال والمناسبات التي ال يجوز فييا تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا

 .الوزير المختص قرارا بتحديد األعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخالقيا، وكذلك األعمال التي ال يجوز تشغيل النساء فييا انون عمى: )إصدار(الق
ويرسخ ذلك عدم قبول عمل النساء في النبطجيات الميمية عمى سبيل المثال، وتعزيز الوصمة المجتمعية المتعمقة بذلك، مثمما ىو الحال مع 

كما أن القانون المعني يقوم بإقرار وظائف غير مناسبة "أخالقيا" لمنساء، مما يعزز  .7الممرضات، الالتي يتعرضن لمعديد من جرائم العنف الجنسي
والممفت يا. قترف بحقمن مفيوم "الشرف" الذي يتم استخدامو فيما ىو متعمق بجرائم العنف الجنسي والذي يؤدي إلى لوم الناجية عمى الجرائم التي ت  

سبتمبر  57يوم  551والذي تم نشره بجريدة الوقائع الرسمية في العدد رقم  5115لعام  095نتباه ىو ما تنص عميو المادة الثالثة من القرار رقم لال
 في العمل صاحب عمى يجبعمى أنو  5115لعام  05من قانون العمل رقم  98، بعد اطالع وزير القوى العاممة واليجرة عمى المادة رقم 5115
 الترخيص ىذا يصدر نأ عمى العامالت، لمنساء واألمن واالنتقال والرعاية الحماية ضمانات يوفر نأ ليالً  نساء تشغيل فييايتم  التي الحاالت
وبالرغم من اإلشكالية  .الذكر سالفة والشروط الضمانات كافة توافر من التحقق بعد المختصة واليجرة العاممة القوى مديرية من ليالً  بالتشغيل

بالفعل، حيث ال يتم توفير التنقل اآلمن لمنساء  االموجودة بنص تمك المادة، من المثير لإلىتمام أن ضرورة توفير التدابير الم شار إلييا ال يتم توفيرى
 العامالت، وال توجد تدابير لمحاسبة من ال يعمل عمى توفيرىا إلتزاما بالقانون المنصوص عميو. 
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بطرح وتفعيل سياسات تضمن حق النساء العامالت في عدم التعرض لمتمييز عمى أي أساس، مع طرح آلية و، توجد ضرورة ممحة لقيام الدولة وعمي
، بالمجتمع تضمن المحاسبة والمسائمة لمرتكبي جرائم التمييز أو المعاممة التعسفية أو جرائم العنف الجنسي، سواء من قبل فاعمي الدولة أو األفراد

شار ويجب تضمين آلية لمحاسبة العنف الممارس في المجال العام من قبل فاعمي الدولة في اإلستراتيجية الوطنية لمناىضة العنف ضد النساء الم  
ذلك  إلييا أعاله، مع إيجاد تدابير لتعميم تمك اإلجراءات عمى المؤسسات الحكومية جميعا لدى الدولة، وممارسة الوصمة المجتمعية لمن يخالف

لحاق وصمة مجتمعية سواء بمن خالل نشر وقائع تمك الجرائم بشفافية، حيث سينتج عن ذلك الحد من تمك ال مرتكبي تمك الجرائم أو من جرائم وا 
الوصمة  ، بدال من إلحاق تمكوتوفير المناخ الذي سيسيم من عمل ذلك تكافؤ الفرص تمك التدابير وعدم اتباعيم لمبدأ يتخاذلوا في القيام بتوفير

 بنساء يمارسن حقين الطبيعي في العمل ومشاركتين في مجال عام تنص أبسط الحقوق أن يكون مرحب بين وآمن لين.


